
TUTORIEL 1ère connexion EDUKA 
 
L’Ecole française de Thessalonique vous accueille sur son nouveau site mlfeft.eduka.school dédié aux 
parents d’élèves. Ce site vous est utile pour : 

 Télécharger et consulter vos factures et reçus de l’année 2021-2022 ; 

 Pour toute demande d'inscription et de réinscription. 
 
Votre accès  :   mlfeft.eduka.school 
Votre identifiant :   Votre adresse mail déclarée (celle-ci figure sur vos factures) 
 
Chaque parent peut avoir son propre accès dès lors qu’une adresse mail individuelle a été déclarée. 
 
La procédure est la suivante (via ordinateur de bureau) : 

 Ouvrez mlfeft.eduka.school/recover 

 Saisissez votre identifiant puis cliquez sur "envoyer" en suivant les instructions 

 Créez votre mot de passe 
 
En cas de perte de mot de passe, répétez l'opération. 
Pour changer d’identifiant : écrire à comptabilite@efth.gr 
 
Accès nomade : 
Accès sur téléphone intelligent possible par l’app mobile EDUKA (iOS & Android apps store) 
Utilisez votre identifiant, mot de passe et le code de l’école : 540734 
 
--- EN 
 
Welcome on the new EFT website mlfeft.eduka.school dedicated to parents. 
This site is useful to : 

 Download and consult your invoices and receipts for the year 2021-2022; 

 For all enrollment or school re-enrollment request. 
 
Your Acces  :   mlfeft.eduka.school 
Your ID :    Your declared e-mail address (this appears on your invoices) 
 
Each parent can have their own access as long as an individual email address has been declared. 
 
The procedure is as follows (via PC): 

 Click on mlfeft.eduka.school/recover 

 Enter your ID and click on "send" following the instruction 

 Create your own password 
 
Need a new password? Please use the same link. 
Need to change your email/ID ? Please send a message to : comptabilite@efth.gr 
 
Nomad access : 
Eduka App is also available on iOS & Android apps store 
Use your ID, password and the School ID : 540734 
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--- GR 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 1ης ΣΥΝΔΕΣΗΣ EDUKA 
 

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει στη νέα του ιστοσελίδα mlfeft.eduka.school  

αφιερωμένη στους γονείς των μαθητών. Αυτός ο ιστότοπος είναι χρήσιμος για:  

 να «κατεβάσετε» και να δείτε τα τιμολόγιά σας και τις αποδείξεις σας για το σχολικό έτος 2021-2022 

 να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή επανεγγραφή  

 

Πρόσβαση: mlfeft.eduka.school 

Όνομα χρήστη: η διεύθυνση email που έχετε δηλώσει (εμφανίζεται στα τιμολόγια) 

Κάθε γονέας μπορεί να έχει τη δική του πρόσβαση εάν έχει δηλώσει προηγουμένως μια 

ηλεκτρονική διεύθυνση.    

 

Η διαδικασία είναι η εξής (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή): 

 Ανοίξτε το mlfeft.eduka.school/recover 

 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και κάντε κλικ στο «αποστολή» ακολουθώντας τις οδηγίες 

 Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης 

 

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, επαναλάβετε τη διαδικασία.  

Για να αλλάξετε όνομα χρήστη, στείλτε email στη διεύθυνση comptabilite@efth.gr  

 

Δυνατότητα πρόσβασης από smartphone μέσω της εφαρμογής EDUKA (iOS & Android apps store) 

Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό του σχολείου: 540734 
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